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:ملخص
هتدؼ ىذه الدراسة إىل معرفة درجة توافق التعليم احملاسيب يف اجلزائر مع متطلبات سوؽ العمل وىذا على ضوء مرجعية دولية متمثلة يف ادلعايَت
،الدولية للتعليم احملاسيب كأداة قياس ومقارنة؛ حيث اعتمدنا على ادلنهج الوصفي التحليلي لتحليل اجلوانب ادلرتبطة بالتأىيل العلمي للمحاسب
. ومت استعماؿ أسلوب االستبياف دلسح آراء عينة من ادلهنيُت واألكادؽليُت يف اجلزائر،برامج التعليم احملاسيب وعالقتها بسوؽ الشغل
 مث تليها،خلصت الدراسة إىل رلموعة من النتائج أعلها أف ادلعرفة باحملاسبة وادلقاييس ادلرتبطة هبا يف الدرجة األوىل من األعلية يف تأىيل اخلريج
 بينما قدرة ورغبة اخلريج يف التعلم الذايت والتكوين،ادلعرفة بتكنولوجيا ادلعلومات وأدوات االتصاؿ واخللفية النظرية للمعارؼ ادلكملة للمحاسبة
.ادلستمر ورلاالت ادلعرفة اليت تساعد على التحليل واختاذ القرار فهما األقل أعلية
. برامج التعليم احملاسيب، سوؽ العمل، ادلعايَت الدولية للتعليم احملاسيب، التأىيل العلمي للمحاسب، التعليم احملاسيب:الكلمات المفتاحية
1

M53، M410، I23 :JELتصنيف

Abstract : This major aim of this study is to know the compatibility of accounting education in
Algeria with the requirements of employment market over the light of the international
accounting education standards that established and issued by the international accounting
education standards board (IAESB) as a tool of measuring and comparing. we have relied the
descriptive analytical approach to analyze the theoretical framework of accountant academic
qualification, accounting education programs and their relationship with the employment
market, and have used a questionnaire to explore the opinions of academics and professionals of
accounting in Algeria.
Overall, the results indicate that the accounting and its related materials are the most
important for the best qualification of the university graduates, in the second place the
information technology knowledge and the background of the supplementary knowledge of
accounting, while the ability and the inclinations of the university graduates for the personnel
education and the continuing professional development and the materials that help the
accountant for analyzing and decision making are the least important.
Keywords: Accounting Education, academic qualification of the accountant, international
standards of accounting education, employment market, accounting education programs
Jel Classification Codes : I23, M410, M53
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مقدمة:

ترتبط أعلية احملاسبة لدى ادلستخدمُت وادلستثمرين جبودة سلرجاهتا ادلتمثلة يف التقارير ادلالية وأثرىا على متخذي القرار ،وترتبط كفاءة سلرجات

النظاـ احملاسيب بقدرتو على إصدار قوائم مالية ذات جودة ،على سالمة اإلجراءات احملاسبية وكفاءة اإلدارة ومالئمة سياساهتا ومدى تطبيقها
للمعايَت الدولية والتشريعات احمللية.
وانطالقا من أعلية التعليم احملاسيب اجلامعي ودوره يف التنمية االقتصادية يف الدوؿ ،يتعُت على خريج احملاسبة أف ػلظى بتأىيل خاص يساعده
على أداء وظائفو بصورة اغلابية وفعالة ،وأصبح يتعُت على اجلامعات أف توفر كل متطلبات ىذا التعليم حىت تساىم يف إعداد وتأىيل خرغلُت
أكفاء تكوف ذلم مساعلة يف عجلة التنمية االقتصادية يف بلداهنم ،حيث تعترب اخلطط وادلناىج الدراسية يف اجلامعات الركيزة األساسية وادلهمة
لتحقيق األىداؼ ادلنشودة من عملية التعليم احملاسيب اجلامعي.
وتشهد اجلزائر كغَتىا من الدوؿ تطورات متسارعة يف طبيعة بيئة األعماؿ يف ظل العودلة االقتصادية واالنتشار الواسع الستعماؿ تكنولوجيا
ادلعلومات ،وىذا بدوره ما يؤثر على ادلمارسة احملاسبية اليت أصبحت ىي األخرى يف تطور مستمر لتلبية حاجات بيئة األعماؿ ادلعاصرة .وبتزايد
ىذه احلاجات أصبح من الضروري إنتاج كوادر بشرية ذات تأىيل زلاسيب الئق قادرة على تلبية ادلتطلبات األساسية لسوؽ العمل.
إشكالية الدراسة:

وبناء على ما سبق تتبلور إشكالية البحث من خالؿ السؤاؿ اجلوىري اآليت:
ىل تتوافق مناىج التعليم المحاسبي في الجزائر مع متطلبات سوق العمل على ضوء المرجعية الدولية؟

األسئلة الفرعية:
وتتفرع عن ىذه اإلشكالية األسئلة الفرعية اليت دتس سلتلف جوانب البحث اآلتية:
 ما ىي درجة أعلية اخللفية النظرية اليت يتلقاىا خريج احملاسبة من اجلامعة اجلزائرية يف تأىيلو لولوج عامل الشغل؟
 ما ىي درجة أعلية امتالؾ خريج احملاسبة للقدرة الشخصية على التعلم الذايت والتكوين ادلستمر ادلكتسبة من خالؿ تكوينو اجلامعي
يف تأىيلو لولوج عامل الشغل؟
 ىل مستوى خريج احملاسبة يف رلمل ادلعارؼ وادلهارات ادلكتسبة من تكوينو اجلامعي تؤىلو لولوج عامل الشغل؟
 ىل مناىج التعليم احملاسيب يف اجلزائر تتوافق مع متطلبات ادلعايَت الدولية للتعليم احملاسيب؟
فرضيات الدراسة:
كإجابة مؤقتة على اإلشكاليات الفرعية سنعتمد الفرضيات التالية:
 اخللفية النظرية يف احملاسبة وفروعها مهمة يف تأىيل اخلريج لولوج عامل الشغل؛
 اخللفية النظرية جملاالت ادلعرفة ادلكملة للمحاسبة مهمة يف تأىيل اخلريج لولوج عامل الشغل؛
 أدبيات تكنولوجيا ادلعلومات وأدوات االتصاؿ مهمة يف تأىيل اخلريج لولوج عامل الشغل؛
 اخللفية النظرية جملاالت ادلعرفة ادلتعلقة بالتحليل واختاذ القرار مهمة يف تأىيل اخلريج لولوج عامل الشغل؛
 امتالؾ اخلريج القدرة الشخصية على التعلم الذايت والتكوين ادلستمر مهمة يف تأىيلو بعد ولوج عامل الشغل؛
 خرغلي احملاسبة لديهم مستوى مالئم وقدرة تؤىلهم على ولوج عامل الشغل.
أىمية الدراسة:
تستمد ىذه الدراسة أعليتها،كوهنا من ناحية العلمية ،تعد امتدادا للدراسات السابقة اليت تناولت موضوع التعليم احملاسيب ليستفيد منها اجملتمع
العلمي واألكادؽلي .أما من الناحية العملية تأيت أعلية ىذه الدراسة من خالؿ إعطاء فرصة دلمارسي احملاسبة سواء يف ادلؤسسات االقتصادية أو
مبكاتب احملاسبة ،بإبداء رأيهم حوؿ التعليم احملاسيب يف اجلزائر وزلاولة تقييم سلرجاتو إسهاما منهم يف تطوير العمل احملاسيب.
أىداف الدراسة:
هتدؼ ىذه الدراسة بصفة أساسية إىل معرفة درجة توافق التعليم احملاسيب يف اجلزائر مع متطلبات سوؽ العمل وىذا على ضوء مرجعية دولية
متمثلة يف ادلعايَت الدولية للتعليم احملاسيب كأداة قياس ومقارنة ،وىذا من خالؿ إبراز األعلية النسبية للمناىج التعليمية لتخصص احملاسبة ،أساسية
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كانت أو مكملة ،على ضوء آراء ادلمارسُت يف احملاسبة سواء كانوا من أعضاء ىيئة التدريس أو ادلهنيُت باختالؼ أشكاذلم .كما هتدؼ ىذه
الدرا سة إىل معرفة مستوى خرغلي احملاسبة يف اكتساهبم دلختلف ادلعارؼ وادلهارات اليت تفرزىا برامج التعليم احملاسيب يف اجلزائر حىت تؤىلو لولوج
عامل الشغل.
الدراسات السابقة:

دراسة (قطناين و عويس ، )2009 ،اليت ىدفت إىل استكشاؼ مدى مالئمة الربامج التعليميػة ادلطبقػة حاليػا بأقساـ احملاسبة يف اجلامعات
العمانية دلتطلبات سوؽ العمل ،مث حتديد احتياجات سوؽ العمل ادلستقبلية فيما يتعلق بتأىيل احملاسب بادلعرفة وادلهارة ادلطلوبة ألداء مهامو
وواجباتو ،حتديد أساليب وط رؽ التعليم ادلناسبة لتأىيل خريج احملاسبة ألداء ىذه ادلهاـ ،حتديد ادلشاكل والعوائق اليت تواجو عملية تطوير
وحتديث ادلنػاىج وطػرؽ التػدريس احلالية؛ وقد توصلت الدراسة إىل أف الربامج التعليمية احملاسبية ادلطبقة حاليا يف اجلامعات العمانية كافية بػشكل
عػاـ لتزويد اخلريج حبوايل  % 80من ادلعارؼ وادلهارات واخلربات اليت يتطلبها من سوؽ العمل واليت تشمل مهارة التكيف مع بيئة العمل ،مهارة
االتصاؿ ،مهارة العمل يف فريق ،القدرات التحليلية ،االستقاللية باالعتماد على الذات ،مهارة التعامل مع التكنولوجيا.
دراسة (امشيلو و الطريل ، )2013 ،ىدفت إىل حتديد مدى وجود فجوة بُت مناىج التعليم احملاسػيب يف اجلامعات الليبية ومتطلبات سوؽ العمل
من خػالؿ حتليػل آراء أعػضاء ىيػئة التدريس وخرغلي أقساـ احملاسبة ،ومن مث حتديد أىم العناصر ادلؤدية إىل وجودىا؛ وخلصت الدراسة إىل
نتيجة رئيسية مفادىا أف مناىج التعليم احملاسػيب فػي اجلامعات الليبية ال تفي مبتطلبات سوؽ العمل ،حيث ال توجد أية برامج مشًتكة بُت
اجلامعات والوحدات االقتصادية يف إطار رفػع وتطوير كفاءة احملاسبُت ،وكذا عدـ اىتماـ ادلناىج احملاسبية بإعداد الطالب إعدادا جيدا يف ما
يتعلػق باسػتخداـ احلاسوب يف احملاسبة بكفاءة ،كما أف برنامج التعليم احملاسيب ال تتضمن فًتة للتدريب العملي متزامنة مػع الدراسػة النظرية،
باإلضافة إىل عدـ الًتكيز على تدريس مهارات االتصاؿ وكتابة التقارير.
دراسة (الصقع ،)2014 ،ىدفت إىل تقدمي ظلوذج مقًتح لتطوير برنامج التعليم احملاسيب يف اجلامعات الليبية للرفع من كفاءة سلرجاتو ،من خالؿ
دراسة وحتليل آراء أعضاء ىيئة التدريس وطلبة أقساـ احملاسبة باجلامعة األمسرية اإلسالمية وجامعة ادلرقب؛ وخلصت الدراسة إىل نتيجة رئيسية
مفادىا أ ف باإلمكاف صياغة ظلوذج لتطوير برنامج التعليم احملاسيب مبا يفي ومتطلبات سوؽ العمل ،حيث ػلتوي ىذا النموذج على أربعة جوانب
رئيسية :دتثل اجلانب األوؿ يف شروط القبوؿ يف برنامج التعليم احملاسيب ،أما اجلانب الثاين دتثل يف زلتويات مناىج التعليم احملاسيب ،اجلانب
الثالث وىو أساليب التعليم احملاسيب ،وأخَتا ،التدريب العملي.
دراسة (مطر ،نور ،و الرزلي ، )2015 ،ىدفت إىل معرفة األعلية النسبية للمناىج العلمية احملاسبية اليت يدرسها خريج احملاسبة من حيث تزويده
بادلعارؼ وادلهارات والقدرات الالزمة لل وظيفة بعد التخرج وذلك من وجهة نظر أرباب العمل واخلرغلُت أنفسهم ،وكذا السعي إىل معرفة مدى
امتالؾ خرغلي اجلامعات األردنية جملموعة ادلعارؼ وادلهارات والقدرات ادلنصوص عليها وادلشمولة يف ادلعايَت الدولية للتعليم احملاسيبIAES
وادلتعلقة مبواصفات احملاسب ادلؤىل؛ وخلصت الدراسة إىل أف أساليب التدريس ادلتبعة حاليا يف اجلامعات األردنية ىي أساليب تقليدية ،كما أنو
ال توجد مواءمة للمناىج الدراسية لتخصص احملاسبة حسب معايَت التعليم احملاسيب الدولية ،كما يوجد نقص يف تلبية ادلتطلبات الضرورية لسوؽ
العمل وأف مواضيع تكنولوجيا ادلعلومات غَت متوفرة بالكم والكيفية اليت طرحتها ادلعايَت ،باإلضافة إىل عدـ وجود فًتة للتدريب العملي يف برامج
التعليم احملاسيب بادلعٌت احلقيقي.
انطالقا من الدراسات السابقة ،مت حتديد فرضيات ىذه الدراسة مع األخذ بعُت االعتبار ما ؽليز دراستنا عن الدراسات السابقة ،وؽلكن ذكر
النقاط التالية كإضافة علمية مرجوة من دراستنا كما يلي:
 زلاولة تقييم مناىج التعليم احملاسيب يف اجلزائر بُت متغَتين أحدعلا داخلي (سوؽ العمل) والثاين خارجي (ادلرجعية الدولية) ،على
عكس معظم الدراسات السابقة اليت تناولت أحد اجلانبُت فقط؛
 األخذ بعُت االعتبار سلتلف التحديثات ادلتعلقة بادلعايَت الدولية للتعليم احملاسيب ،IAESحىت ؽلكن اإلجابة على اإلشكالية ادلدروسة
مبوضوعية؛
 السياؽ الزمٍت لدراستنا (احلداثة) ،فهي دراسة حديثة (منجزة سنة  )2021بادلقارنة مع الدراسات السابقة؛
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 .1اإلطار النظري للدراسة

فرضت العودلة االقتصادية ،وانتشار تكنولوجية ادلعلومات ،والتوجو ضلو محاية البيئة وادلسؤولية االجتماعية وتغَتات خصائص سوؽ الشغل

حتوالت جذرية يف نظم التعليم والتدريب احملاسيب خللق نوعية جيدة من خرغلي برامج التعليم احملاسيب تتالءـ مع احتياجات بيئة األعماؿ
ادلعاصرة .ىذا األمر يتطلب من القائمُت على التعليم احملاسيب يف اجلامعات التكفل بتوفَت مواصفات ومهارات كفيلة إلعداد زلاسبُت مؤىلُت
ذلم القدرة على مواكبة احتياجات ومتطلبات االنفتاح االقتصادي وتكنولوجيا ادلعلومات وسد الفجوة بُت جودة التأىيل احملاسيب يف اجلامعات
اجلزائرية وادلتطلبات الدولية ذات العالقة.
 .1.1طبيعة التأىيل العلمي للمحاسب

ؽلثل التعليم احملاسيب اخلطوة األساسية إلعداد احملاسب إعدادا علميا وعمليا يسمح لو بولوج عامل الشغل من خالؿ ضماف استمرارية التكوين
وتعزيز كفاءتو دلسايرة سلتلف ادلتغَتات االقتصادية واالجتماعية وكذا تكنولوجيا ادلعلومات ،لذا فأعلية التعليم احملاسيب تقوـ أساسا على نظرة
متوازنة بُت سلتلف ادلتغَتات وادلكونات العلمية وادلمارسات العملية يف الربنامج احملاسيب خدمة للمحاسب.
وبالتايل يتضح أف ىناؾ ترابط كبَت بُت أعلية التعليم احملاسيب وتطوير ادلمارسات احملاسبية نظرا دلا توفره من فوائد كلغة ادلاؿ واألعماؿ ،وعليو فإف
شلارسة احملاسبة تقتضي وجود سلرجات تعليم زلاسيب مؤىلة تأىيال مناسبا ،باإلضافة إىل ضرورة توافر القدرة الشخصية يف احلكم على الكثَت من
ادلشاكل احملاسبية اليت تقع ضمن عمل احملاسب ،وعليو أصبح االىتماـ بالتعليم احملاسيب ؽلثل ضرورة بالغة ،وؽلكن أف يتحقق ىذا االىتماـ من
خالؿ ضرورة توافر األسس العلمية اليت ؽلكن من خالذلا حتقيق اذلدؼ من التعليم احملاسيب (بن صاحل ،2017 ،صفحة .)91
وتبُت إحدى الدراسات األىداؼ الرئيسية من عملية التعليم احملاسيب واليت ينبغي إعدادىا بناء على حاجات الطلبة وادلنظمات احملاسبية ادلهنية

واليت تتمثل فيما يلي (مطر ،1999 ،الصفحات :)732-731
 تشجيع الطلبة من خالؿ العملية التعليمية على اكتساب ادلهارات الالزمة جلعلهم زلاسبُت مؤىلُت ،والتعريف بالدور الكبَت الذي
تقوـ بو احملاسبة؛
 تنمية الفكر التحليلي يف التعليم احملاسيب لدى الطالب والعمل على الدراسة والبحث يف سلتلف ادلشاكل احملاسبية اليت تساعدىم يف
الواقع العملي؛
 هتيئة الطالب وتعريفهم للبيئة احملاسبية من خالؿ التعرؼ على الظروؼ واألحداث والقضايا والتحديات ادلستجدة اليت فرضت نفسها
على ادلمارسة احملاسبية ،وكيفية التعامل مع ادلواقف بأسلوب واقعي ،وفهم العمليات ادلعقدة والنظر إليها مبفهوـ واسع؛
 تنمية مهارات التواصل واالتصاؿ لدى ادلتعلمُت من خالؿ تشجيعهم على االجتهاد الشخصي والتعبَت عن آرائهم وأفكارىم وكذا
القدرة على فهم اآلخرين.
 .2.1متطلبات التأىيل المحاسبي في ظل البيئة المعاصرة
تؤدي ادلؤسسات اجلامعية دورا مهما يف إعداد كفاءات زلاسبية مؤىلة دتتلك ادلهارات العلمية والتطبيقية اليت تؤىلهم دلزاولة عامل الشغل ،وذلك
من خالؿ وضعها وتبنيها ومواكبتها ألساليب التعليم ادلبنية على الكفاءة يف اإلعداد ادلهٍت ،أي تلك اليت تركز على إكساب ادلتعلم القدرات
وادلهارات ادلهنية .كما يتطلب األمر من ىذه ادلؤسسات االنتقاؿ من األسلوب التقليدي يف التعليم إىل أسلوب نقل ادلهارات واليت دعت
ادلنظمات ادلهنية وأبرزىا االحتاد الدويل للمحاسبُت  IFACإىل ضرورة التحرؾ ضمن ىذا االجتاه مبعٌت أف ادلهارات اليت يتم تطويرىا خالؿ
ادلراحل التعليمية ادلختلفة ،ؽلكن أف تفيد مكتسبها عند انتقالو إىل مرحلة العمل (بن صاحل ،2017 ،صفحة .)95
وضمن ىذا ادلنظور فقد تعددت اآلراء حوؿ كيفية تطوير ادلمارسة احملاسبية ،فمن وجهة نظر) (Scoot, 1970يتطلب تطوير ادلعلومات
احملاسبية لكي تليب متطلبات مستخدمي التقارير احملاسبية الداخليُت واخلارجيُت للمؤسسات من جهة ،أما اجلهة األخرى فإهنا تتمثل يف رلموعة
التشريعات والقوانُت اليت تنظم عمل احملاسبة ،ويأيت من خالؿ وجود منهج مدروس مبٍت على معايَت للتعليم احملاسيب .فيما ذىب آخروف إىل أف
تطوير ادلمارسة احملاسبية باعتماد منهج النظم ،يتم من خالؿ تغيَت مناىج التعليم احملاسيب على أف يتم تقسيم احملاسبة وفقا للعناصر التالية
(ادلنصوري و ادلشكور ،2012 ،صفحة :)57
 وظيفة احملاسبة يف القطاع اخلاص (القطاع االقتصادي)؛
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وظيفة احملاسبة يف ادلؤسسات التعليمية؛



احملاسبة يف القطاع احلكومي.

 .3.1مقومات التأىيل المحاسبي وفق المعايير الدولية للتعليم المحاسبي IAES
تعترب ادلعايَت الدولية للتعليم احملاسيب  IAESقواعد أساسية ؽلكن االسًتشاد هبا يف تطوير ادلناىج احملاسبية وذلك من أجل تقليص الفجوة
القائمة بُت ما يدرسو الطالب نظريا من جهة ومتطلبات ادلمارسة احملاسبية من جهة أخرى ،لذلك مت تأسيس رللس معايَت التعليم احملاسيب
الدويل  ،IAESBكمجلس مستقل يضع ادلعايَت وغَتىا من ادلنشورات اليت تساعد على ترشيد ادلمارسات يف رلاؿ التعليم احملاسيب ويعمل
حتت إشراؼ االحتاد الدويل للمحاسبُت  ،IFACويتمثل دوره األساسي يف وضع معايَت للتعليم واخلربة العملية والتعليم ادلستمر للمحاسبُت،
وؽلثلو مهنيوف وأكادؽليوف من مجيع أضلاء العامل ،وتلتزـ اجلامعات واجلمعيات ادلهنية واحلكومات اليت تسعى إىل االرتقاء جبودة التعليم احملاسيب
والتطوير ادلهٍت هبذه ادلعايَت لكي حتسن اجلودة الناجتة عن اخلرغلُت وادلمارسُت على حد سواء (مطر ،نور ،و الرزلي ،2015 ،صفحة .)4
 .1.3.1أىمية معايير التعليم المحاسبي الدولية

تتمثل أعلية وجود معايَت للتعليم يف رلاؿ احملاسبة يف كوهنا تعزز من موضوعية ومصداقية ادلخرجات احملاسبية ،ذلك أف موضوعية القياس اليت
تتطلبها احملاسبة ال ؽلكن حتقيقهػا إال بوجود إطار متكامل ػلكم عملية التطبيق ،ودتثل عملية تطوير ادلنػاىج احملاسػبية ضرورة ملحة للتأقلم مع

متطلبات ادلمارسة العملية،وأف عملية التطوير ىذه تقتضي وجود معايَت علمية زلددة متفق عليها ؽلكن الرجوع إليها يف ىذه العملية.وتنبع أعلية
معايَت التعليم الدولية للمحاسبة IAESمن كوهنا تعمل على (اجلليلي و ذنوف ،2010 ،صفحة :)4
 خدمة ادلصلحة العامة من خالؿ التقدـ الواسع االنتشار لتعلػيم احملاسػبُت وتطويرىم ،األمر الذي يؤدي إىل معايَت منسقة ومنسجمة؛
 إصدار سلسلة من البيانات اليت تعكس التطبيق وادلمارسة اجليػدة لتعلػيم احملاسػبة وتطويرىا قبل التأىيل وبعده؛
 خلق عالمات تعليمية شليزة ألغراض ادلطابقة مع نشاطات االحتاد الدويل للمحاسبُت IFAC؛
 تعزيز وتقوية ادلنافسة وادلناظرة الدولية بشأف القضايا البارزة ذات العالقػة بتعلػيم احملاسبُت وتطويرىم؛
 وضع عناصر أساسية من ادلتوقع أف حتتوي عليها برامج التعليم والتطػوير ،ومػن احملتمل أف حتظى باعًتاؼ وقبوؿ وتطبيق دويل.
فادلعايَت الدولية للتعليم احملاسيب  IAESىي معايَت توجيهية وإرشادية تساعد بطبيعتهػا على تنفيذ التدريب والتطبيق اجليدين ،وقد توفر النصح
واإلرشاد ،فضال عن توفَت أمثلػة أو أدلػة على أفضل ادلمارسات أو الطرائق األكثر فعالية للتعامل مع القضايا ادلختلفة (اجلليلي و ذنوف،
 ،2010صفحة .)4
 .2.3.1استراتيجية مجلس المعايير الدولية للتعليم المحاسبيIAESB
لقد أشار رللس ادلعايَت الدولية للتعليم احملاسيب IAESBيف مقدمة معايَت التعليم احملاسيب يف الفقرة  11إىل أف ادلعايَت الدولية للتعليم احملاسيب
 IAESبنيت على حتديث إرشادات التعليم الدولية السابق إصدارىا بواسطة االحتاد الدويل للمحاسبُت  IFACوخاصة اإلرشاد رقم9
(التعليم قبل التأىيل ،وتقييم الكفاءة ادلهنية ومتطلبات اخلربة للمحاسبُت ادلهنيُت) واإلرشاد رقم  ( 10األخالؽ ادلهنية للمحاسبُت :التحديات
التعليمية وادلمارسة العملية).
كما أشار رللس ادلعايَت الدولية للتعليم احملاسيب  IAESBيف الفقرات ) (21-13بشأف أعلية التعليم احملاسيب إىل أف كافة الثقافات تتواجد
يف بيئة تتسم بالتغَت اجلوىري واحملاسبوف يف عامل اليوـ حباجة أكثر من أي وقت مضى الكتساب ادلعارؼ وادلهارات احملاسبية ،حيث أف ىؤالء
احملاسبوف حباجة الكتساب ادلهارات اليت دتكنهم عند العمل كشركاء أعماؿ وكمحللُت ماليُت وكمندويب مبيعات وكمفاوضُت متميزين.
كما أف رللس ادلعايَت الدولية للتعليم احملاسيب  IAESBمستقل يف وضع وتصميم ادلعايَت حتت رعاية االحتاد الدويل للمحاسبُت IFAC
وتتلخص رؤيتو يف خدمة ادلصلحة العامة وتعزيز ادلمارسة احملاسبية على نطاؽ عادلي من خالؿ تطوير وحتسُت التعليم ،كما يهدؼ رللس ادلعايَت
الدولية للتعليم احملاسيب  IAESBوفقا للمصلحة العامة إىل ما يلي (مجعة ،2012 ،الصفحات :)236-235
 إصدار وتطوير ادلعايَت وإرشادات وأوراؽ ادلعلومات للتعليم قبل التأىيل وتدريب احملاسبُت ادلمارسُت فضال عن تطوير التعليم ادلستمر؛
 التحضَت للعمل ادلشًتؾ لالقتصاديات ادلتقدمة والنامية للمساعدة يف تقدمي برامج تعليم احملاسبة على نطاؽ عادلي.
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كما يسعى اجمللس إىل تنمية التعليم احملاسيب على نطاؽ عادلي من خالؿ تركيز اجلهود على حتسُت ادلهارات والقيم وادلعرفة ادلهنية واألخالؽ
لطالب احملاسبة .والعمل على حتسُت معايَت تعليم احملاسبة حوؿ العامل من خالؿ:
 تطوير ودعم احملافظة على ادلعايَت واإلرشادات والنماذج األخرى من االستشارات وادلساعدات؛
 توقع االحتياجات ادلستقبلية للمستخدمُت ونتائج التعليم احملاسيب؛
 احلصوؿ على ادلوافقة من ادلنظمُت الرئيسُت على معايَت التعليم احملاسيب.
 .4.1دور الجامعة الجزائرية في تلبية متطلبات السوق الشغل

يف إطار إعداد كفاءات زلاسبية واالرتقاء مبستوى ادلمارسة احملاسبية ،فإنو من ادلالئم الًتكيز على سلرجات زلاسبية جامعية جيدة ومؤىلة لتلبية

متطلبات سوؽ الشغل يف بيئة معاصرة ،وىذا من خالؿ تطوير وحتديث التعليم احملاسيب وتقييم كافة مكوناتو ادلمثلة يف ادلناىج التعليمية وطرؽ
التدريس وكذا شروط القبوؿ لدراسة ختصص احملاسبة.
 .1.4.1تحديث مناىج التعليم المحاسبي

نظرا للتطور الكبَت يف تكنولوجيا ادلعلومات واعتماد احملاسبة على احلاسوب ،وخاصة يف ضوء صدور ادلرسوـ التنفيذي رقم  110-09احملدد
لشروط وكيفيات مسك احملاسبة بواسطة أنظمة اإلعالـ اآليل؛ فالبد أف يتم إعادة النظر يف ادلناىج احملاسبية يف اجلامعات اجلزائرية ،من خالؿ
وضع اسًتاتيجية يشارؾ فيها األكادؽليوف وادلهنيوف باآلراء واالقًتاحات ،كما تتسم بادلرونة لتسهيل التقييم الدوري للمناىج ومدى توافقها مع

متطلبات سوؽ العمل (بن صاحل ،2017 ،صفحة .)212
وقد تتالءـ ىذه ادلناىج مع معايَت التعليم احملاسيب الدولية بتبٍت ادلفهوـ األخالقي ضمن تطوير اسًتاتيجية التعليم ،نظرا ألعلية ىذا اجلانب يف
تعزيز القيم واألخالؽ والنزاىة الضرورية دلمارسة احملاسبة ،وتشجيع طالب احملاسبة على تنمية القدرة على حل ادلشاكل احملاسبية ،وأف التطوير
االسًتاتيجي للمناىج احملاسبية يتم من خالؿ نظرة تكاملية للمقاييس ادلدرسة والعالقة بينها حىت توفر للطالب اخلريج مجلة من ادلعارؼ النظرية
تؤىلو للعمل التطبيقي (بن صاحل ،2017 ،صفحة .)212
 .2.4.1تطوير طرق التدريس

إف ضماف اسًتاتيجية لتطوير التعليم احملاسيب يقع على عاتق اجلامعات من خالؿ العمل على التقييم دوري لطرؽ التدريس ادلطبقة ،حىت تكوف
مبنية على تشجيع التعلم الذايت للطالب وفقا دلا نصت عليو ادلعايَت الدولية التعليم احملاسيب ،هبدؼ ضماف كفاءات زلاسبية ذات جودة والعمل
على تنميتها .ويف إطار اسًتاتيجية تطوير التعليم احملاسيب ،على اجلامعات استخداـ طرؽ التدريس اليت تساعد الطالب على الفهم اجليد وتنمية
القدرات الفكرية والتحليل ،باإلضافة إىل كيفية تطبيقها يف حل ادلشاكل احملاسبية .وأف تركز اسًتاتيجية التطوير على الطالب يف تطوير طرؽ
تدريس ادلناىج احملاسبية من خالؿ مناقشة احلاالت العملية والبحوث وتشجيع الفرؽ البحثية يف العمل ،وكذا احلاالت العملية للشركات
وتطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات يف اجملاؿ احملاسيب ،وكذا تنظيم دورات ودروس من طرؼ ادلمارسُت لتزويد الطالب مبختلف احلاالت
وادلستجدات اخلاصة ادلمارسة احملاسبية (مرؽلي و مَتة.)2013 ،

 .3.4.1سياسات القبول والبحوث العلمية المحاسبية
لتطوير برامج التعليم احملاسيب تعمل اجلامعات على وضع أسس متكاملة لقبوؿ الطالب لدراسة ختصص احملاسبة باعتبارىا مهنة ختدـ أىداؼ
اجملتمع ،وكذا الشروط الالزمة لتعيُت األساتذة يف تدريس التخصص .وبالتايل فإف حتسُت سياسات القبوؿ والدراسة يف ختصص احملاسبة ؽلكن
من استقطاب ط الب متميزين دتثل مدخالت أساسية لضماف سلرجات جامعية ذات كفاءة هبدؼ االرتقاء بادلمارسة احملاسبية (بن صاحل،
 ،2017صفحة .)213
ويف إطار تطوير مناىج التعليم احملاسيب ،يأيت دور اجلامعات اجلزائرية لبناء اسًتاتيجية تراعي أولوية البحوث احملاسبية وتشجيعها ،من خالؿ
تنسيق التعاوف مع اجلهات احملاسبية ادلهنية وتنمية العالقات مع احمليط االقتصادي وادلؤسسات االقتصادية لتزويد الطالب مبختلف التطورات يف
ادلهنة ومتطلبات سوؽ العمل ،وىذا لضماف التغذية العكسية لتطوير ىذه االسًتاتيجية على سوؽ العمل.
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 .5.1محتوى برنامج التعليم المحاسبي الصادرة عن المعايير الدولية

يقتضي اإلعداد اجليد للمحاسب اكتساب رلموعة من ادلعارؼ احملاسبية النظرية والعملية من خالؿ عملية التدريس ،التدريب والًتبص وقد

تضمن ادلعيار الدويل للتعليم احملاسيب الثاين  IES02ادلعنوف "زلتوى برامج تعليم احملاسبة ادلهنية" أىم ادلعارؼ اليت يكتسبها طالب احملاسبة،
وؽلكن تقسيم ىذه ادلعارؼ إىل ثالث رلموعات؛ احملاسبة وادلالية وادلعرفة ادلرتبطة هبما؛ ادلعرفة التنظيمية والتجارية؛ ادلعرفة بتقنية ادلعلومات
واختصاصاهتا.
وفيما يلي نقوـ بعرض ىذه اجملموعات ادلعرفية وتفصيلها إىل مناىج (مطر ،نور ،و الرزلي ،2015 ،صفحة :)5
جدول رقم ( : )01مناىج المجموعات المعرفية
المعارف
المحاسبة
والمعرفة
بهما

المناىج
والمالية احملاسبة ادلالية وإعداد التقارير
المرتبطة احملاسبة اإلدارية والرقابة
الضرائػػب

المعارف المكتسبة من المناىج
القاعدة النظرية واألساس اجلوىري الفٍت الذي قد ؽلكن الطالب من
تنمية مهاراهتم ادلعرفية واإلدراكية؛ فهما وتطبيقا للمفهوـ وحتليال وتقوؽلا
لو ،والقدرة على االستفسار والبحث الكتشاؼ مواضع ادلعلومات

قانوف التجارة واألعماؿ
ادلراجعة وادلصادقة

الالزمة واحلصوؿ عليها وتنظيمها ،والتفكَت ادلنطقي التحليلي واالنتقادي
للتعرؼ على ادلشاكل وحلها ،وتنمية مهاراهتم الفنية والوظيفية من خالؿ

ادلالية واإلدارة ادلالية
القيم واألخالؽ ادلهنية

القدرة على القياس ،وظلذجة القرار وحتليل ادلخاطرة وغَتىا من ادلهارات
الفنية.

التنظيمية االقتصاديات
المعرفة
بيئة األعماؿ
وإدارة األعمال
حوكمة الشركات
األسواؽ ادلاليػػة
األساليب الكمية
السلوؾ التنظيمي
اإلدارة واسًتاتيجية صنع القرار
التجارة الدولية والعودلة
أخالقيات األعماؿ

التعليم التنظيمي والتجاري ؽلكن احملاسبُت من تطبيق كافة ادلهارات
ادلهنية ادلكتسبة خالؿ الدراسة يف بيئة العمل ،أي أف ىذا التعليم يليب
متطلبات تطوير ادلهارات ادلعرفية واإلدراكية مثل ظلذجة القرار وصناعتو،
وحتليل ادلخاطرة ،ودعم قدرة التعرؼ على ادلشاكل الشائكة وحلها،
وأيضا يليب متطلبات اكتساب ادلهارات التنظيمية وإدارة األعماؿ ابتداء
من القدرة على التخطيط االسًتاتيجي وإدارة األفراد وادلوارد وحىت
القيادة ،إال أف تلبيتو دلتطلبات تطوير ادلهارات السلوكية قد حتتاج إىل
دعم.

يكتسب الطالب القدرة على استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات ،وأدواهتا
المعرفة بتكنولوجيا ادلعرفة العامة بتكنولوجيا ادلعلومات
ادلعرفة بأنظمة ضبط تكنولوجيا وتوظيفها يف حل مشاكل األعماؿ واحملاسبة ،وإظهار الفهم لعمل ىذه
المعلومات
األنظمة ،والقدرة على التحقق من صحتها ودقتها ،واكتساب ىذه
ادلعلومات
واختصاصاتها
وتوجيو القدرات تؤىل الطالب على أف يكوف ضمن فريق عمل إدارة ىذه
ضبط
اختصاصات
األنظمة ،أو تقوؽلها أو تصميمها أو كلها مجيعا وىذا شلا ينمي ادلهارات
تكنولوجيا ادلعلومات
اختصاصات مستخدـ تكنولوجيا ادلعرفية واإلدراكية لديو ذىنيا وفنيا ،حيث يتمكن من تطبيق ادلعرفة الفنية
والتنظيمية يف حل ادلسائل الطويلة وادلعقدة ،واستنباط احللوؿ والتوصل
ادلعلومات
إليها بالتجربة.
المصدر( :مطر ،نور ،و الرزلي ،2015 ،الصفحات  )8-6بتصرؼ
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 .2الجانب الميداني للدراسة:

قصد الوصوؿ إىل إسقاط للجانب النظري ادلدروس ،والوصوؿ إىل نتائج دتكننا من اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة واختبار الفرضيات

ادلوضوعة ،سنقوـ بدراسة مسحية لتوافق التعليم احملاسيب يف اجلزائر مع متطلبات سوؽ العمل.
وللقياـ بدراسة ميدانية موضوعية ،استعملنا أسلوب ادلسح عن طريق استمارة استبياف ،حيث حاولنا احلصوؿ على آراء عينة من الفاعلُت يف
رلاؿ احملاسبة يف اجلزائر؛ سواء كانوا من األكادؽليُت أو ادلهنيُت (ادلوظفُت بادلؤسسات االقتصادية أو مبكاتب للخدمات احملاسبية).
 .1.2اإلطار المنهجي للدراسة

سيتػم توضػيح منهجية الدراسة ادلتبعة من حيث األسلوب ورلتمع الدراسة ،وحتديد العينة وطرؽ مجع البيانات ،واالخػتبارات اخلاصة بصػدؽ

وثػبات أداة الدراسة (االستبياف).
 .1.1.2منهج الدراسة
ؽلثل ادلنهج يف الدراسة ادليدانية ،األسلوب ادلتبع قصد الوصوؿ إىل األىداؼ ادلسطرة ،فادلنهج يسهل البحث ويسمح بالكشف على احلقائق
العلمية وحتديد األسباب والنتائج ادلًتتبة عنها ،وسوؼ نعتمد على ادلنهج التحليلي يف حتليل البيانات وادلعلومات ادلتحصل عليها ومن مث حتديد
النتائج ادلًتتبة على ىذا التحليل.
 .2.1.2مجتمع وعينة الدراسة

يتكوف رلتمع الدراسة من كل الفاعلُت يف رلاؿ التعليم احملاسيب يف اجلزائر؛ سواء كانوا من األكادؽليُت أو ادلهنيُت (ادلوظفُت بادلؤسسات
االقتصادية أو مبكاتب للخدمات احملاسبية) ،وقف اختيارنا على ىذا اجملتمع بغية الوصوؿ إىل أكرب قدر من آراء ادلمارسُت إلثراء موضوع حبثنا
الرامي إىل تقييم كفاءة وقدرات خرغلي احملاسبة من اجلامعات اجلزائرية وما مدى توافقها دلتطلبات سوؽ العمل ،إال أف عدد مفردات رلتمع

الدراسة غَت زلددة بدقة.
ونظرا لصعوبة ادلسح الشامل جلميع ادلهنيُت (رلتمع الدراسة) ،فقد مت اعتماد أسلوب العينة باعتبارىا جزء من رلتمع الدراسة ؼلتارىا الباحث
بأساليب سلتلفة وبطريقة دتثل اجملتمع األصلي وحتقق أغراض البحث وتغٍت الباحث عن مشقات دراسة اجملتمع األصلي .حيث مت حتديد عينة
ميسرة للدراسة ( 233مفردة) وزع عليها االستبياف ،مت اسًتداد  111استبياف صاحل للتحليل (بنسبة  ،)%47.64وروعي يف اختيار عينة
الدراسة ادليدانية أف يكوف مفرداهتا من بُت األشخاص الذين تتوفر لديهم اخلربة العلمية والعملية.
 .3.1.2األدوات اإلحصائية المستعملة في التحليل

من حيث األدوات ادلستعملة يف حتليل البيانات ،فقد استعملنا برنامج احلزـ اإلحصائية للعلوـ االجتماعية  SPSSلتفريغ بيانات االستبيانات
اجملمعة ومعاجلتها إحصائيا ،أما من حيث أسلوب التحليل فقد اعتمدنا على ما يلي:

اإلحصاء الوصفي هبدؼ حتليل البيانات من خالؿ:
التكرارات والنسب ادلئوية لوصف اخلصائص الدؽلغرافية لعينة الدراسة (ادلعلومات العامة)؛
مقياس النزعة ادلركزية ادلتمثل يف حساب ادلتوسط احلسايب دلعرفة أين تتمركز اإلجابات أو اجتاىها؛
مقاييس التشتت حبساب االضلراؼ ادلعياري لقياس مدى تشتت اإلجابات وتباعدىا عن بعضها البعض أو بعدىا عن مركز النزعة ادلركزية؛
اإلحصاء االستداللي هبدؼ حتليل البيانات من خالؿ:
استخداـ معامل ألفا كرونباؾ ( ،(Alpha Cronbachالختبار ثبات وصدؽ االستبياف ،بقياس درجة ثبات وصدؽ عباراتو وعدـ تناقضها
مع نفسها وقدرهتا على إعطاء إجابات متوافقة؛
استعماؿ اختبار ) (Tلعينة واحدة ( )One Sample T-Testالختبار فرضيات الدراسة ،مبقارنة ادلتوسطات احلسابية الفعلية مع
ادلتوسطات احلسابية ادلرجحة ،وحتديد ما إذا كاف الفرؽ ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة Sig (α) %5؛
دراسة إمكانية وجود فروقات ذات داللة إحصائية بُت اإلجابات بتغَت خصائص عينة الدراسة بقياس تباين إجاباهتا باستخداـ اختبار(One-
)Way Anovaعند مستوى داللة Sig (α) %5؛
جملة االقتصاد واملالية ) (JEFاجمللد  80العدد  80سنة 2822
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استخداـ االختبارات البعدية بإجراء اختبار( )POST HOCللبحث عن مصدر التباين والفروقات ذات الداللة اإلحصائية يف حالة
وجودىا بناءا على اختبار(.)One-Way Anova
 .4.1.2بناء أداة الدراسة
تضمنت استمارة االستبياف  34سؤاال موزعا على قسمُت ،قسم متعلق بالبيانات الشخصية لعينة الدراسة ،وقسم ثاين يعاجل إشكالية الدراسة
ويتضمن  06زلاور :احملاور من  01إىل  05هبدؼ ترتيب رلاالت ادلعرفة ادلهمة للمحاسب ،أما احملور  06هبدؼ تقييم مستوى خرغلي
اجلامعة ومدى قدرهتم على ولوج عامل الشغل؛ وكانت زلاور القسم الثاين كما يلي:
جدول رقم ( : )02محاور االستبيان وعدد عباراتو
الترتيب

عدد العبارات

عنوان المحور

أعلية اخللفية النظرية يف احملاسبة وفروعها يف تأىيل  :05احملاسبة ادلالية ،ادلعايَت الدولية لإلبالغ ادلايل ،احملاسبة التحليلية،
المحور 01
اخلريج لولوج عامل الشغل.
التحليل ادلايل للقوائم ادلالية ،التدقيق احملاسيب.
المحور 02

أعلية اخللفية النظرية جملاالت ادلعرفة ادلكملة
للمحاسبة يف تأىيل اخلريج لولوج عامل الشغل.

 :05اإلطار النظري والتطبيقي للجباية ،الرقابة اجلبائية وادلنازعات اجلبائية،
النصوص التشريعية ادلنظمة لبيئة األعماؿ ،التقنيات البنكية ،حوكمة
الشركات.

أعلية أدبيات تكنولوجيا ادلعلومات وأدوات االتصاؿ  :05االستعماؿ العاـ للحاسوب ،بررليات احملاسبة ،أنظمة الشبكات،
المحور 03
يف تأىيل اخلريج لولوج عامل الشغل.
اللغات األجنبية ،مهارات إعداد التقارير والرسائل اإلدارية.
أعلية اخللفية النظرية جملاالت ادلعرفة ادلتعلقة بالتحليل  :05األساليب اإلحصائية ،الرياضيات ادلالية ،تقييم ادلشاريع االقتصادية،
المحور 04
واختاذ القرار يف تأىيل اخلريج لولوج عامل الشغل .مراقبة التسيَت وادلوازنات التقديرية ،حبوث العمليات.
أعلية امتالؾ اخلريج القدرة الشخصية على التعلم
المحور 05
الذايت والتكوين ادلستمر.

 :05احلضور ادلستمر للدورات التكوينية اخلاصة باحملاسبة ،حيازة مكتبة
متخصصة شخصية ،االحتكاؾ ادلستمر مع مهٍت احملاسبة ،االحتكاؾ مع
احملاسبُت ذوي اخلربة ،متابعة ادلستجدات الدولية.

مستوى خرغلي احملاسبة وقدرهتم على ولوج عامل
المحور 06
الشغل
30

مجموع العبارات

ادلصدر :من إعداد الباحثُت
وبغرض القياـ بدراسة ميدانية موضوعية تساعد على حتقيق أىداؼ حبثنا ،مت إعداد األسئلة على أساس مقياس ليكارت اخلماسي حسب
ادلعطيات والبيانات ادلطلوبة من كل سؤاؿ؛ حيث يُستعمل ادلتوسط احلسايب لكل سؤاؿ دلعرفة االجتاه العامة ألفراد العينة.
جدول رقم ( : )03مقياس ليكارت الخماسي واألوزان الترتيبية للمتوسط الحسابي المرجح

تصنيف المحاور من  01إلى  05مهم جدا

مهم

بدون رأي

غير مهم

غير مهم على اإلطالق

تصنيف المحور 06

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الوزف

05

04

03

02

01

ادلتوسط ادلرجح

1.79 – 1.00 2.59 – 1.80 3.39 – 2.60 4.19 – 3.40 5.00 – 4.20
ادلصدر( :الصَتيف ،2006 ،صفحة )115
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 .5.1.2اختبار ثبات وصدق االستبيان :من أجل اختبار ثبات االستبياف ،استخدمنا ادلؤشر اإلحصائي (ألفا كرومباؾ (alpha
 ،cronbachوؽلكن أف نستنتج صدؽ احملاور عن طريق حساب جذر قيمة ألفا؛ ويبُت اجلدوؿ التايل أف معامالت الثبات مرتفعة.
جدول رقم ( : )04توزيع معامل ألفا كرومباك
عناصر االستبيان

معامل ألفاكرومباك

جذر معامل ألفا كرومباك

مجيع احملاور

07871

07933

ادلصدر :سلرجات برنامج  spssمع إعادة التنظيم
 .2.2عرض وتحليل نتائج الدراسة
قمنا باستخداـ أدوات إحصائية سلتلفة ،باإلضافة إىل دراسة اخلصائص العامة لعينة الدراسة ،كما يلي:
 .1.2.2الخصائص العامة لعينة الدراسة

تفيد دراسة خصائص العينة يف معرفة طبيعة ونوعية النتائج احملصل عليها من خالؿ التأكد من كفاءة أفراد عينة الدراسة وقدرهتم على تقدمي
إجابات موضوعية ،وكانت اخلصائص العامة لعينة الدراسة كما يلي:
جدول رقم ( : )05توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات العامة للدراسة
معيار التوزيع

السن

المؤىل العلمي

الوظيفة الحالية

التكرار

المجموع
111

النسبة

أقل من  30سنة

44

بُت  30و 40سنة

58

%52.3

بُت  41و 50سنة

05

%04.5

فوؽ  50سنة

04

%03.6

ليسانس

56

ماسًت

29

% 26.1

ماجستَت

08

% 07.2

دكتوراه

04

% 03.6

شهادة أخرى

14

% 12.6

أستاذ جامعي

07

زلاسب مبؤسسة اقتصادية

80

%72.1

زلاسب مبكتب للخدمات احملاسبية

24

%21.6

111

111

%39.6

% 50.5

%06.3

ادلصدر :سلرجات برنامج  spssمع إعادة التنظيم
من خالؿ اجلدوؿ السابق يتضح لنا توزيع ادلتغَتات على عينة الدراسة ،فمن حيث السن بلغت نسبة فئة أقل من  40سنة نسبة تفوؽ % 91
وىذا لتعاطي الشباب مع ىذا النوع من األعماؿ البحثية ،وىي نسبة جيدة باعتبار ادلوضوع يتعلق بالتعليم والذي يهم أكثر فئة الشباب
(حديثي التخرج)؛ أما من حيث ادلؤىل العلمي تشَت النتائج إىل أف  %50.5من عينة الدراسة متحصلة على شهادة الليسانس ،مث تليها
العينة متحصلة على شهادة ادلاسًت بنسبة  % 2671باعتبار أف أغلب أفراد العينة من احملاسبُت يف ادلؤسسات االقتصادية؛ ومن حيث الوظيفة
فإف أغلب أفراد العينة ىم زلاسبوف سواء مبؤسسة اقتصادية بنسبة  %72.1أو مبكتب للخدمات احملاسبية بنسبة .%21.6
 .2.2.2تحليل نتائج االستبيان
من أجل حوصلة النتائج ،مت حساب تكرارات االستجابات ادلختلفة وما تعلق هبا من ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ،كما مت حتديد
االجتاه العاـ للعينة عن طريق حتديد الفئة اليت ينتمي إليها ادلتوسط احلسايب من مقياس ليكارت لكل سؤاؿ.
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 .1.2.2.2النتائج المتعلقة بالمحاور من  01إلى 05

اتفق أفراد العينة على أعلية كل اجملاالت العلمية اليت اقًتحت عليهم بالنسبة لتكوين احملاسب ،وذلك بدرجات متفاوتة رتبناىا ضمن اجلدوؿ

التايل (من األكثر أعلية إىل األقل أعلية):
جدول رقم ( : )06نتائج آراء أفراد العينة حول المحاور من  01إلى 05
المحور

الحسابي

المعياري
المتوسط

للعينة
االنحراف

االتجاه العام

درجة األىمية

العبارة
االستعماؿ العاـ للحاسوب والربرليات العامة ()Word،Excel

 0.58 4.66 03مهم جدا

01

احملاسبة ادلالية والتشريعات اخلاصة باحملاسبة إلعداد ونشر القوائم ادلالية

 0.50 4.64 01مهم جدا

02

اإلطار النظري والتطبيقي للجباية؛ إلعداد التصرػلات اجلبائية والتعامل مع اإلدارة اجلبائية

 0.69 4.56 02مهم جدا

03

التدقيق احملاسيب؛ حلسن التعامل مع زلافظ احلسابات ،التدقيق الداخلي ونظاـ الرقابة

 0.62 4.54 01مهم جدا

04

بررليات احملاسبة ()....Oracle ،Sage، Pc Compta

 0.76 4.51 03مهم جدا

05

التحليل ادلايل للقوائم ادلالية؛ لتشخيص الوضعية ادلالية للمؤسسة وقياس أدائها ادلايل

 0.61 4.49 01مهم جدا

06

ادلعايَت الدولية لإلبالغ ادلايل(IAS/IFRS).

 0.76 4.41 01مهم جدا

07

احلضور ادلستمر للدورات التكوينية اخلاصة باحملاسبة؛ لالطالع على التطورات اجلديدة

 0.70 4.40 05مهم جدا

08

االحتكاؾ مع احملاسبُت ذوي اخلربة داخل ادلؤسسة أو مكتب اخلدمات احملاسبية هبدؼ
االندماج

 0.74 4.39 05مهم جدا

09

التقنيات البنكية؛ لفهم ومراقبة ادلعامالت البنكية (حتصيل وتظهَت الشيكات ،التحويالت
البنكية ،اإليداعات ،القرض ادلستندي ،القروض)...

 0.71 4.29 02مهم جدا

10

مهارات إعداد التقارير والرسائل اإلدارية.

 0.79 4.29 03مهم جدا

11

الرقابة اجلبائية وادلنازعات اجلبائية؛ لضماف حقوؽ ادلؤسسة وحسن التعامل مع ادلراقب
اجلبائي

 0.89 4.28 02مهم جدا

12

اللغات األجنبية (الفرنسية واإلصلليزية) نطقا وكتابة

 0.82 4.21 03مهم جدا

13

الداخلية

احملاسبة التحليلية باعتبار احملاسبة ادلالية تعتمد أحيانا على فكرىا (تقارب مكونات األصوؿ
الثابتة ،عقود البناء ،تسيَت ادلخزوف)...

0.84 4.14 01

مهم

14

النصوص التشريعية ادلنظمة لبيئة األعماؿ (قانوف جتاري ،قانوف العمل ،قانوف الشركات،
قانوف االستثمار)...

0.88 4.10 02

مهم

15

متابعة ادلستجدات الدولية )(IAS/IFRS...

0.95 4.09 05

مهم

16
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االحتكاؾ ادلستمر مع مهٍت احملاسبة عن طريق مواقع التواصل االجتماعي دلناقشة أبرز

1.02 4.06 05

مهم

مراقبة التسيَت وادلوازنات التقديرية

0.94 3.89 04

مهم

18

أنظمة الشبكات( )Intra et Extranetوالتحويل اإللكًتوين للبيانات

0.99 3.83 03

مهم

19

الرياضيات ادلالية؛ دلتابعة ومراقبة القروض البنكية ،حساب القيمة احلالية للتدفقات النقدية

0.94 3.70 04

مهم

20

حيازة مكتبة متخصصة شخصية من كتب ،رلالت ،نشريات ذات العالقة باحملاسبة

1.02 3.65 05

مهم

21

تقييم ادلشاريع االقتصادية؛ لدراسة جدوى ومردودية مشاريع ادلؤسسة

1.06 3.62 04

مهم

22

األساليب اإلحصائية؛ باستخداـ ادلقاييس وادلؤشرات واجلداوؿ اإلحصائية الختاذ القرار بُت

0.97 3.58 04

مهم

23

حوكمة الشركات كأحد اجملاالت احلديثة اليت فرضتها بيئة األعماؿ ادلعاصرة

0.93 3.48 02

مهم

24

حبوث العمليات؛ للمساعدة يف حل مشاكل التسيَت ذات الطابع ادلايل

1.01 3.46 04

مهم

25

ادلشاكل وادلواضيع احملاسبية الراىنة

ادلستقبلية

عدة بدائل الختيار أنسب الطرؽ يف التقدير والتنبؤ

17

ادلصدر :سلرجات برنامج  spssمع إعادة التنظيم
من خالؿ اجلدوؿ السابق نالحظ أف كل العبارات ادلقًتحة ( )25ضمن كل احملاور ( )05وافق عليها أفراد عينة الدراسة كمجاؿ معرفة مهم
خلريج احملاسبة لتأىيلو حىت يلج عامل الشغل ،وبالنظر إىل ترتيب اإلجابات من حيث األعلية صلد ما يلي:
 أكثر رلاؿ معرفة اتفق عليو أفراد العينة كمجاؿ مهم لتأىيل اخلريج ىو اخللفية النظرية يف احملاسبة وفروعها ،حيث صلد احملاسبة ادلالية
والتدقيق احملاسيب ضمن اإلجابات اخلمس األوىل و التحليل ادلايل ومعايَت احملاسبة الدولية ضمن اإلجابات العشر األوىل.
 اجملاؿ الثاين من حيث األعلية بالنسبة لعينة الدراسة ىو أدبيات تكنولوجيا ادلعلومات وأدوات االتصاؿ ،فحسب النتائج من الضروري إدلاـ
خريج احملاسبة بكيفية استخداـ احلاسوب وتطبيقاتو باإلضافة إىل بررليات احملاسبة ،وىو ما يدؿ على أعلية تكنوجليا ادلعلومات للمحاسب
كمجاؿ معرفة رئيسي توجب عليو إجادتو.
 اخللفية النظرية جملا الت ادلعرفة ادلكملة للمحاسبة جاءت يف ادلرتبة الثالثة من حيث األعلية بالنسبة ألفراد عينة الدراسة ،وخاصة بالنسبة
جملايل اإلطار النظري والتطبيقي للجباية وكذلك التقنيات البنكية ،وىي رلاالت غلب على احملاسب التحكم فيها باعتبار ادلؤسسات
االقتصادية يف احتكاؾ دائم مع مصلحة الضرائب ومع البنوؾ.
 يرى أفراد عينة الدراسة كذلك أنو من ادلهم على خريج احملاسبة أف ؽلتلك القدرة الشخصية على التعلم الذايت والتكوين ادلستمر ،وذلك من
خالؿ احلضور ادلستمر للدورات التكوينية اخلاصة باحملاسبة؛ لالطالع على التطورات اجلديدة؛ وكذا االحتكاؾ مع احملاسبُت ذوي اخلربة
داخل ادلؤسسة أو مكتب اخلدمات احملاسبية هبدؼ االندماج.
 اتفق أفراد العينة على أعلية اخللفية النظرية جملاالت ادلعرفة ادلتعلقة بالتحليل واختاذ القرار يف تأىيل اخلريج لولوج عامل الشغل ،ولكنها تأيت يف
ادلرتبة األخَتة بادلقارنة مع اجملاالت األخرى حسب النتائج ادلتوصل إليها.
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 .2.2.2.2النتائج المتعلقة بالمحور 06
نوجزىا يف اجلدوؿ ادلوايل

جدول رقم ( : )07نتائج آراء أفراد العينة حول المحور الثالث
الحسابي

المتوسط

المعياري

للعينة
االنحراف

االتجاه العام

الترتيب

العبارة
 .1خلفيتهم النظرية ادلقبولة يف احملاسبة وسلتلف اجملاالت ادلرتبطة هبا.

3.96

0.89

موافق

02

.2خلفيتهم النظرية ادلقبولة يف رلاالت ادلعرفة ادلكملة للمحاسبة.

3.77

0.99

موافق

04

.3ادلعرفة الكافية بأدبيات تكنولوجيا ادلعلومات وأدوات االتصاؿ.

3.68

0.99

موافق

05

 .4مستوى قدرهتم ادلقبوؿ على التحليل ،النقد واختاذ القرار.

3.84

1.10

موافق

03

 .5قدرهتم ورغبتهم الشخصية على التعلم الذايت والتطوير ادلستمر.

4.19

0.82

موافق

01

ادلصدر :سلرجات برنامج  spssمع إعادة التنظيم
من خالؿ اجلدوؿ السابق فإف أفراد عينة الدراسة يتفقوف على ما يلي:
 كل ما يكتسبو خريج احملاسبة من معارؼ سلتلفة تعطيو فرص أكثر لولوج عامل الشغل
 أىم ميزة تفيد خريج احملاسبة لولوج عامل الشغل ىي القدرة والرغبة الشخصية على التعلم الذايت والتطوير ادلستمر.
 على خريج اجلامعة يف رلاؿ احملاسبة التحكم التاـ يف اخللفية النظرية للمحاسبة واجملاالت ادلرتبطة هبا؛
 غلب أف يتمتع خريج احملاسبة بالقدرة على التحليل ،النقد واختاذ القرار؛
 على خريج احملاسبة التحكم التاـ يف اخللفية النظرية جملاالت ادلعرفة ادلكملة للمحاسبة (األساليب اإلحصائية ،الرياضيات ادلالية ،مراقبة
التسيَت وغَتىا)؛
 ادلعرفة الكافية بأدبيات تكنولوجيا ادلعلومات وأدوات االتصاؿ تساعد خريج احملاسبة بولوج عامل الشغل.
 .3.2اختبار فرضيات الدراسة على أساس االستبيان
بعد مناقشتنا لنتائج إجابات عينة الدراسة ،سنعمل يف ىذا البند على اختبار قابلية النتائج للتعميم على رلتمع الدراسة وأهنا نتائج معنوية
تعكس فعال الواقع ومل تكن قد حدثت بالصدفة ،حيث سنقوـ باختبار فرضيات الدراسة ادليدانية باستخداـ اختبار  Tللعينة البسيطة one
 sample T testعند مستوى داللة )% 05 sig (α؛ وىذا على أساس قاعدة القرار التالية:
قبوؿ الفرضية العدمية()H0إذا كانت Sig (α) > 05 %؛

قبوؿ الفرضية البديلة()H1إذا كانت.Sig (α) < 05 %
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جدول رقم ( : )08نتائج آراء أفراد العينة حول المحور الثالث
Valeur de test = 3
Intervalle de confiance de la
différence à 95 %
Supérieur

Inférieur

Différence

Sig.

moyenne

)(bilatéral

ddl

t

5235,1

3630,1

44324,1

,0000

110

35.631

المحور 01

2446,1

0365,1

14054,1

,000

110

21.727

المحور 02

3916,1

2065,1

29910,1

,000

110

27.817

المحور 03

8039,0

4970,0

65045,0

,0000

110

8.399

المحور 04

2244,1

0098,1

11712,1

,0000

110

20.631

المحور 05

0263,1

7503,0

88829,0

,0000

110

12.760

المحور 06

ادلصدر :سلرجات برنامج  spssمع إعادة التنظيم
على ضوء نتائج اجلدوؿ أعاله يتبُت لنا أف  Sig (α) < 05 %إذ قدرت قيمتها بػ  )%00( 0.000بالنسبة لكل احملاور ،وىو ما يؤكد
وجود فروقات ذات داللة إحصائية ،وعليو نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة لكل زلور كما يلي:
أف اخللفية النظرية يف احملاسبة وفروعها مهمة يف تأىيل اخلريج لولوج عامل الشغل ،وىو طبيعي باعتبار أف اخللفية النظرية يف احملاسبة ىي اليت
دتكن اخلريج من معرفة القواعد وادلبادئ احملاسبية ادلعموؿ هبا؛
أف اخللفية النظرية جملاالت ادلعرفة ادلكملة للمحاسبة مهمة يف تأىيل اخلريج لولوج عامل الشغل ،حيث أنو من خصوصيات احملاسب الناجح
ادلعرفة اجليدة باجلوانب ادلعرفية ادلتعلقة باجلباية والقوانُت وغَتىا؛
أف أدبيات تكنولوجيا ادلعلومات وأدوات االتصاؿ مهمة يف تأىيل اخلريج لولوج عامل الشغل ،باعتبار أننا نعيش يف زمن العودلة ،وىو ما تتشارؾ
فيو مهنة احملاسبة مع ادلهن األخرى؛
أف اخللفية النظرية جملاالت ادلعرفة ادلتعلقة بالتحليل واختاذ القرار مهمة يف تأىيل اخلريج لولوج عامل الشغل ،وذلك حىت يعد احملاسب القوائم ادلالية
وىو مدرؾ للدور ادلعلومايت ذلا؛
أف امتالؾ اخلريج القدرة الشخصية على التعلم الذايت والتكوين ادلستمر مهمة يف تأىيل اخلريج بعد ولوج عامل الشغل ،و ىو ما غلب على
خرغلي اجلامعات اجلزائرية يف رلاؿ احملاسبة االىتماـ بو ،فعملية التكوين ادلستمر ضرورية دلهنة احملاسب؛
أف خرغلي احملاسبة لديهم مستوى مالئم وقدرة تؤىلهم على ولوج عامل الشغل ،حسب رأي أفراد عينة الدراسة.
وتسمح لنا ىذه النتيجة ادلتحصل عليها بتعميم نتائج ىذا احملور على رلتمع الدراسة ،وتؤكد لنا معنوية النتائج ادلتحصل عليها وقدرهتا الكبَتة
يف دتثيل الواقع.
 .4.2اختبار تباين إجابات عينة الدراسة باختالف خصائصها الديمغرافية
يف ىذا البند سنحاوؿ اختبار إمكانية وجود فروقات ذات داللة إحصائية بُت إجابات عينة الدراسة باختالؼ أو تغَت خصائصها الدؽلغرافية،
حبيث طلترب تباين كل احملاور على ضوء خاصية دؽلغرافية واحدة وادلتمثلة يف الوظيفة احلالية ألفراد عينة الدراسة اليت دتثل آراء األكادؽليُت
وادلهنيُت ،باستخداـ اختبار One-Way ANOVAعند مستوى داللة ) ،%05 sig (αباإلضافة الستخداـ االختبار البعدي
 POST HOCلتحديد مصدر التباين يف حالة وجوده ولصاحل أي فئة من الفئات الناجتة عن تغَت اخلصائص الدؽلغرافية .احلكم على
التباين من عدمو يكوف وفق قاعدة القرار التالية:
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قبوؿ الفرضية العدمية()H0إذا كانت Sig (α) > 05%؛

قبوؿ الفرضية البديػلة()H1إذا كانت.Sig (α) < 05%

نقوـ بإجراء اختبار  ANOVAعند مستوى داللة ) % 05 sig (αكما يلي:
الفرضية العدمية :ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بُت إجابات األكادؽليُت وادلهنيُت؛

الفرضية البديلة :توجد فروقات ذات داللة إحصائية بُت إجابات األكادؽليُت وادلهنيُت.

وبعد قيامنا باختبار التباين للمحاور من  01إىل  06توصلنا إىل النتائج التالية:
جدول رقم ( : )09نتائج آراء أفراد العينة حول المحور الثالث
Sig.

F

Carré moyen

ddl

Somme des carrés

0.313

1.176

0.213

2

0.427

Intergroupes

0.182

108

19.606

Intragroupes

110

20.032

Total

0.267

1.336

0.406

2

0.813

Intergroupes

0.304

108

32.835

Intragroupes

110

33.648

Total

0.941

0.060

0.015

2

0.030

Intergroupes

0.246

108

26.600

Intragroupes

110

26.630

Total

0.647

0.437

0.294

2

0588

Intergroupes

0.673

108

72.650

Intragroupes

110

73.237

Total

0.656

0.423

0.139

2

0.278

Intergroupes

0.329

108

35.519

Intragroupes

110

35.797

Total

0.036

3.437

1.770

2

3.541

Intergroupes

0.515

108

55.634

Intragroupes

110

59.175

Total

احملور األوؿ

احملور الثاين

احملور الثالث

احملور الرابع

احملور اخلامس

احملور السادس

ادلصدر :سلرجات برنامج  spssمع إعادة التنظيم
تشَت نتائج اجلدوؿ أعاله إىل:
 احملور األوؿ :قيمة  ،Sig (α) > 05%إذ جاءت قيمتو بػ  )%3173( 0.313وىو ما يؤكد عدـ وجود فروقات ذات داللة إحصائية
بُت إجابات األكادؽليُت وادلهنيُت ،وعليو نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية العدمية.
 احملور الثاين :قيمة  ،Sig (α) > 05%إذ جاءت قيمتو بػ  )%2677( 0.267وىو ما يؤكد عدـ وجود فروقات ذات داللة إحصائية
بُت إجابات األكادؽليُت وادلهنيُت ،وعليو نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية العدمية.
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 احملور الثالث :قيمة  ،Sig (α) > 05%إذ جاءت قيمتو بػ  )%9471( 0.941وىو ما يؤكد عدـ وجود فروقات ذات داللة
إحصائية بُت إجابات األكادؽليُت وادلهنيُت ،وعليو نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية العدمية.
 احملور الرابع :قيمة  ،Sig (α) > 05%إذ جاءت قيمتو بػ  )%6477( 0.647وىو ما يؤكد عدـ وجود فروقات ذات داللة إحصائية
بُت إجابات األكادؽليُت وادلهنيُت ،وعليو نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية العدمية.
 احملور اخلامس :قيمة  ،Sig (α) > 05%إذ جاءت قيمتو بػ  )%6477( 0.647وىو ما يؤكد عدـ وجود فروقات ذات داللة
إحصائية بُت إجابات األكادؽليُت وادلهنيُت ،وعليو نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية العدمية.
 احملور السادس :قيمة  ،Sig (α) < 05%إذ جاءت قيمتو بػ  )%375( 0.036وىو ما يؤكد وجود فروقات ذات داللة إحصائية،
وعليو نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة ادلعربة عن توجد فروقات ذات داللة إحصائية بُت إجابات األكادؽليُت وادلهنيُت حوؿ
أعلية اخللفية النظرية للمحاسبة وفروعها يف تأىيل خرغلي احملاسبة.
ودلعرفة مصدر ىذه الفروقات قمنا بإجراء اختبار  ،POST HOCوحتصلنا على النتائج ادلبينة يف اجلدوؿ ادلوايل:
جدول رقم ( : )10اختبار  POST HOCلمصدر تباين اإلجابات حول مستوى خريجي المحاسبة وقدرتهم على ولوج عالم
الشغل
Sig.

Erreur standard

)Différence moyenne (I-J

)(Jالوظيفة

11,0

28289,

*

زلاسب مبؤسسة

18,0

30831,

*

74167,-

زلاسب مبكتب

11,0

28289,

73250,

956,

16704,

00917,-

زلاسب مبكتب

18,0

30831,

74167,

أستاذ جامعي

956,

16704,

00917,

73250,*

*

أستاذ جامعي

زلاسب مبؤسسة

)(Iالوظيفة
أستاذ جامعي
زلاسب مبؤسسة
زلاسب مبكتب

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
ادلصدر :سلرجات برنامج  spssمع إعادة التنظيم
من خالؿ اجلدوؿ السابق نالحظ أف مصدر الفروقات بُت اإلجابات متمركز بُت أساتذة اجلامعة واحملاسبُت بادلؤسسات االقتصادية بفروقات
معنوية بقيمة  0.011وبُت أساتذة اجلامعة واحملاسبُت مبكاتب اخلدمات احملاسبية بفروقات معنوية بقيمة  ،0.018وقد جاءت ىذه الفروقات
لصاحل ا دلهنيُت ادلمثلُت يف فئيت احملاسبُت بادلؤسسات االقتصادية واحملاسبُت مبكاتب اخلدمات احملاسبية .الذين يوافقوف أكثر من أساتذة اجلامعة
على مستوى خرغلي احملاسبة وقدرهتم على ولوج عامل الشغل.
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الخالصة:

من خالؿ دراسة التعليم احملاسيب يف اجلزائر مع متطلبات سوؽ العمل على ضوء ادلرجعية الدولية واستقصاء آراء عينة من ادلهنيُت واألكادؽليُت يف
اجلانب التطبيقي توصلنا إىل النتائج والتوصيات التالية:

النتائج ومناقشتها
من خالؿ دراستنا توصلنا إىل النتائج التالية:
 من حيث اخللفية النظرية يف احملاسبة وفروعها ،تأيت احملاسبة ادلالية األوىل من حيث األعلية ،بينما احملاسبة التحليلية فهي ادلنهاج األقل
أعلية؛
 من حيث اخللفية النظرية يف رلاالت ادلعرفة ادلكملة للمحاسبة ،يعد اإلطار النظري والتطبيقي للجباية األكثر أعلية ،بينما حوكمة الشركات
فهي األقل أعلية بُت ادلناىج األخرى؛
 فيما ؼلص أدبيات تكنولوجيا ادلعلومات وأدوات االتصاؿ ،يعترب االستعماؿ العاـ للحاسوب وبررليات احملاسبة األكثر أعلية ،بينما ادلعرفة
باستعماؿ أنظمة الشبكات والتحويل االلكًتوين للبيانات فهي األقل أعلية؛
 من حيث اخللفي ة النظرية جملاالت ادلعرفة ادلتعلقة بالتحليل واختاذ القرار ،تعترب مراقبة التسيَت وادلوازنات التقديرية األكثر أعلية ،أما حبوث
العمليات فهي تقل أعلية عن ادلناىج األخرى؛
 فيما ؼلص امتالؾ اخلريج القدرة الشخصية على التعلم الذايت والتكوين ادلستمر بعد ولوجو عامل الشغل ،يعترب موضوع ادلبادرة حبضور
دورات تكوينية األكثر أعلية ،بينما حيازة مكتبة شخصية يف ىي األقل أعلية؛
 تعترب ادلعرفة باحملاسبة وادلقاييس ادلرتبطة هبا يف الدرجة األوىل من األعلية يف تأىيل اخلريج ،مث تليها ادلعرفة بتكنولوجيا ادلعلومات وأدوات
االتصاؿ واخللفية النظرية للمعارؼ ادلكملة للمحاسبة ،بينما قدرة ورغبة اخلريج يف التعلم الذايت والتكوين ادلستمر ورلاالت ادلعرفة اليت
تساعد على التحليل واختاذ القرار فهما األقل أعلية؛
 من بُت ادلعارؼ اليت يتطلب اكتساهبا من طرؼ اخلريج ،يأيت االستعماؿ العاـ للحاسوب والربرليات العامة يف الدرجة األوىل من األعلية
لتليها احملاسبة ادلالية مث اإلطار النظري للجباية والتدقيق احملاسبية ،ويف الدرجة اخلامسة ادلعرفة باستعماؿ بررليات احملاسبة.
 مستوى خرغلي احملاسبة ىو أفضل من حيث قدرهتم ورغبتهم الشخصية على التعلم الذايت والتطوير ادلستمر ،مث يليو مستواىم يف اكتساب
اخللفية النظرية يف احملاسبة وادلناىج ادلرتبط هبا؛
 ىناؾ تباين يف آراء عينة الدراسة حوؿ مستوى اخلرغلُت يف اكتساهبم دلختلف ادلعارؼ وادلهارات ،وقد كانت ىناؾ فروقات ذات داللة
إحصائية بُت آراء األكادؽليُت وادلهنيُت ،وقد جاءت ىذه الفروقات لصاحل ادلهنيُت ادلمثلُت الذين يوافقوف أكثر من أساتذة اجلامعة على
مستوى خرغلي احملاسبة وقدرهتم على ولوج عامل الشغل.
توصيات الدراسة
خلصنا من دراستنا ىذه إىل رلموعة من التوصيات واالقًتاحات أعلها:
 ضرورة تزويد اخلريج مبهارات استعماؿ تكنولوجيا ادلعلومات وباألخص استعماؿ بررليات احملاسبة؛
 االىتماـ أكثر بتعليم ادلناىج األساسية يف التخصص كاحملاسبة ادلالية واجلباية والتدقيق احملاسيب بالتوسع يف ادلواضيع وزيادة احلجم الساعي؛
 االىتماـ باجلوانب الشخصية للطالب لزيادة قدرتو على التعلم الذايت والتكوين ادلستمر خالؿ تكوينو اجلامعي؛
 االىتماـ برفع مستوى اخلريج يف اللغات األجنبية؛
 االىتماـ باجلانب التطبيقي واخلرجات ادليدانية ضمن برامج التعليم.
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